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Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. Vuoden 2014 CAP-uudistus maatalouspo-

litiikan pitkän aikavälin kehityksen valossa. PTT Työpapereita 183.  

 

Tiivistelmä: Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Po-

licy CAP) viimeisin uudistus päätettiin vuonna 2014. Uudistuksen tavoitteena oli vahvis-

taa maataloussektorin taloudellista ja ekologista kilpailukykyä tukemalla innovaatioita, 

taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja kasvua. 

Uudistukseen liittyi kaksi periaatteellista muutosta. Suorien tukien jakaumaa jäsenmai-

den välillä tasoitettiin ensimmäistä kertaa. Toinen merkittävä uudistus oli viherryttämi-

sen tuominen politiikan keskeiseksi elementiksi. Suhteessa CAP 2014 -uudistukselle ase-

tettuihin tavoitteisiin nähden lopputulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja politiikka säilyi 

käytännössä ennallaan. Seuraavaan politiikkauudistukseen kohdistuu voimakkaat muu-

tospaineet. Uudistuksen suunnittelussa on otettava huomioon yhä kasvava kilpailu julki-

sesta rahasta. Lisäksi avainasemassa on selkeät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. 

Pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava toimintaympäristön muutokset. 

Asiasanat: CAP, politiikkauudistus, maatalouspolitiikka, pitkän aikavälin kehitys 

 

Heini Toikkanen & Kyösti Arovuori. 2017. CAP 2014 reform in the long-term devel-

opment of the Agricultural Policy. PTT Working Papers 183 

 

Abstract: The most recent reform of the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) was 

completed in 2014. The aim of the reform was to improve the economic and environmen-

tal competitiveness of the agricultural sector, promote innovations, fight against climate 

change and endorse rural growth and employment. The reform included two fundamen-

tal changes. For the first time the distribution of direct supports was evened between the 

EU member states. The second significant reform was to bring greening as a key element 

of the policy. However, in relation to the objectives set out for CAP 2014 reform the out-

come remained rather modest and in practice the policy remained unchanged. The next 

policy reform in under intense pressure for change. Planning the next reform had to take 

account of constantly increasing competition of public funding. In addition, clear objec-

tives and instruments to achieve them are playing a key role. Long-term planning must 

take account of changes in the operating environment. 

Key words: CAP, policy reform, agricultural policy, long-term development 
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1 Johdanto 

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy CAP) vii-

meisin uudistus päätettiin vuonna 2014. Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa maatalous-

sektorin taloudellista ja ekologista kilpailukykyä tukemalla innovaatioita, taistella ilmas-

tonmuutosta vastaan sekä tukea maaseutualueiden työllisyyttä ja kasvua.  

Yhteinen maatalouspolitiikka syntyi vuonna 1962 pian Rooman sopimuksen allekirjoit-

tamisen jälkeen. Se oli pitkään unionin ainoa täysin yhteinen politiikka, ja se toimi poh-

jana Euroopan unionin yhteisille markkinoille vuonna 1992. Syntyessään CAP:n ydin oli, 

että viljelijät saavat hyvän tuottajahinnan. Tuottajahintojen kehitystä ohjattiin hallinnol-

lisilla päätöksillä ja suojattiin korkealla rajasuojalla.  

Hintatuen ansiosta tuotanto kasvoi ja Euroopassa saavutettiin ruokaturva. Hintatuen ta-

kaama minimihinta johti lopulta tilanteeseen, jossa ruokaa tuotettiin enemmän kuin ku-

lutettiin. Tarjonnan hallintaan kiinnitettiin huomiota 1970-80-luvulla ja tuotantoa rajoi-

tettiin kiintiöiden avulla. 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rakenteellinen uudistaminen on ollut harvinaista. 

CAP koki ensimmäisen suuren muutoksen vuonna 1992, kun politiikan painopiste siirtyi 

markkinatuesta suoraan tuottajille maksettavaan tukeen. Viljelijöiltä ryhdyttiin vaati-

maan vastuuta ympäristönsuojelusta ja maatalouden kestävyydestä. Viljelijät tarjosivat 

yhteiskunnalle julkishyödykkeitä ja korvaukseksi viljelijät saivat suoria tukia, joilla kom-

pensoitiin viljelijöiden tulonmenetyksiä.  

Markkina- ja ympäristötoimenpiteiden lisäksi CAP:n toimeenpanossa huomioitiin ruuan 

laatu, kun politiikassa otettiin käyttöön uusia toimenpiteitä investointien, koulutuksen, 

jalostusasteen nousun ja tuotteiden markkinoinnin tukemiseksi. Lisäksi luotiin ensim-

mäiset askeleet perinteisten alueellisten ruokien suojaamisessa ja aloitettiin luomulain-

säädännön toimeenpano.  

Markkinakeskeisempi tuotanto ja maaseudun kehittäminen olivat 2000-luvun uudistus-

ten tavoitteina. Vuoden 2003 CAP-uudistus katkaisi lopulta kokonaan linkin tuotannon 

ja tukien välillä. Tuotannon ohjaus siirrettiin markkinoille. Tuottajille maksettiin suoraa 

tulotukea, jonka vastineeksi heidän tuli noudattaa ruokaturvallisuus-, ympäristö- ja eläin-

tenhyvinvointistandardeja. 

Tässä raportissa käsitellään vuonna 2014 päätetyn CAP-uudistuksen saavutuksia suh-

teessa sille asetettuihin tavoitteisiin. CAP 2014 -uudistukset keskeiset elementit on esitetty 

taulukossa 1. Lisäksi uudistuksia peilataan maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehityk-

seen. 
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Taulukko 1. CAP 2014 -uudistuksen tärkeimmät elementit. (Euroopan komissio 2013.) 

 

  

Politiikkatoimi Mitä tehtiin? 

Suorat tuet Suurimpien tilojen tukien leikkaus 5 % siitä osuudesta, joka ylittää 

150 000€  

Pienille tiloille suurempi tuki ensimmäiselle 30 hehtaarilta 

Tilojen välisten erojen pienentäminen sekä maiden sisällä että mai-

den välillä 

Tuotantosidonnaisia tukia saa maksaa aiempaa enemmän 

Nuorten viljelijöiden tuen kasvattaminen 

Viherryttäminen – 30 % tukivaroista kohdistettava ympäristötoi-

menpiteisiin 

Yhtenäinen markkina Sokeri- ja maitokiintiöiden poistaminen vahvistettiin  

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden laajempi hyväksyntä 

Maaseudun kehittäminen Investointeja tuetaan, jos niillä tavoitellaan (I) taloudellisia tai ym-

päristöön liittyviä parannuksia, (II) maataloustuotteiden markki-

noinnin ja jalostamisen tehostamista tai (III) maa- ja metsätalouteen 

liittyvän infrastruktuurin rakentamista. 

Tiukemmat ympäristökorvauksen ehdot 

Lisää joustavuutta jäsenmaille 
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2 Uudistuksen sisältö ja vaikutukset 

Ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu käynnistyi epävirallisesti vuonna 2008. Virallinen 

valmistelu alkoi vuonna 2010, jolloin Euroopan komissio käynnisti julkisen keskustelun 

yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Euroopan komissio asetti lokakuussa 2011 

kymmenen keskeisintä tavoitetta CAP 2014 -uudistukselle: 

1. Paremmin kohdistettu tulotuki 

2. Uusien, sopivampien riskinhallintavälineiden tunnistaminen  

3. Vihreä tuki, joka ylläpitää tuottavuutta 

4. Innovaatioihin ja tutkimukseen kohdistuvien investointien lisääminen  

5. Kilpailukykyisempi ja tasapainoisempi ruokaketju 

6. Ympäristöä hyödyttävien toimenpiteiden käytön lisääminen 

7. Nuorten viljelijöiden aloittamisen tukeminen 

8. Maaseudun yrittäjyyden ja työllisyyden kannustaminen 

9. Herkkien alueiden parempi huomioiminen 

10. Yksinkertaisempi ja tehokkaampi CAP 

Poliittinen yksimielisyys Euroopan komission esityksestä saavutettiin ministerineuvoston 

ja Euroopan parlamentin välillä kesäkuussa 2013. Vuoden 2013 lopussa neuvosto ja par-

lamentti hyväksyivät muodolliset säädökset ja keväällä 2014 hyväksyttiin yksityiskohtai-

semmat toimet, joiden avulla politiikkaa toteutetaan. Kyseessä oli ensimmäinen CAP-uu-

distus, jossa lainsäätäjinä toimi Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa. Vaikka 

prosessi oli varsin pitkä ja monimutkainen, uudistuksen tulos jäi vaisuksi (Bureau & 

Mahé 2015). CAP 2014 -uudistuksen muutokset politiikkaan olivat pieniä eivätkä kaikki 

muutokset olleet linjassa CAP:n uudistamiselle asetettujen tavoitteiden kanssa.  

CAP 2014 -uudistus oli ensimmäinen, jossa päätöksentekoon osallistui neuvoston lisäksi 

myös Euroopan parlamentti. Yhteispäätösmenettelyn tavoitteena oli vähentää Euroopan 

komission valtaa päätöksenteon valmistelussa. Vallan hajauttamisen riskinä kuitenkin 

on, että päätöksentekoprosessissa ajaudutaan useammin umpikujaan. Prosessin sujuvuus 

riippuu avainhenkilöiden vuorovaikutussuhteista ja poliittisista intresseistä. (Swinnen 

2015.)  

Euroopan parlamentin osallisuus päätöksentekoon loi edellytykset sille, että maatalouden 

lisäksi politiikkauudistuksessa otetaan entistä paremmin huomioon muun muassa maa-

seudun kehittäminen ja ympäristön tilan parantaminen. Roederer-Rynningin (2015) mu-

kaan tätä vaikutusta ei käytännössä ollut. Yhteispäätösmenettelyprosessissa todellinen 

politiikan rakenteellinen uudistaminen voi jatkossakin olla vaikeaa (Swinnen 2015). 
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CAP:n budjetti 

CAP 2014 -uudistus eteni käsi kädessä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (multi-

annual financial framework, MFF) käytyjen neuvotteluiden kanssa. Neuvottelut rahoitus-

kehyksestä käytiin aikana, jolloin yleinen heikko taloustilanne oli aiheuttanut budjettivai-

keuksia kaikissa jäsenmaissa. Vaihtoehtoiset julkiset menot lisäsivät paineita vähentää 

CAP-menoja.  

Lisäksi rinnakkaiset budjettineuvottelut vaikuttivat CAP-uudistuksen aikatauluun, sillä 

Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto lykkäsivät maatalouspolitiikkaa koskevia 

päätöksiä rahoituskehysneuvotteluiden päättymiseen asti. (Matthews 2015.) 

Monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvotteluiden tuloksena EU:n kokonais-

budjettia kasvatettiin 13 % vuosien 2014-2020 aikana. Samaan aikaan CAP:n budjetti kas-

vaa vain 1,5 %. Näin ollen CAP:n suhteellinen osuus kokonaisbudjetista laskee.  

EU:n kokonaisbudjetti on laajentumisten seurauksena kasvanut voimakkaasti, mutta sen 

rakenne on muuttunut suhteellisen vähän. Ilman merkittäviä politiikkauudistuksia bud-

jetin kasvu jatkuu. Samaan aikaan CAP:n osuus Euroopan unionin kokonaisbudjetista on 

laskenut. CAP:n osuus kokonaisbudjetista oli suurimmillaan 80 % vuonna 1978. Suomen 

liittyessä EU:hun vuonna 1995 CAP:n osuus kokonaisbudjetista oli 52 %. Vuonna 2016 

EU:n kokonaisbudjetista käytetään 40 % maatalouspolitiikan rahoittamiseen.  

 

 

 

Kuva 1. EU:n kokonaisbudjetti ja CAP:n osuus Euroopan unionin kokonaisbudjetista 

(Lähde: Euroopan komissio 2016).  

Merkittävä osa EU:n maataloustuesta on viljelijöille maksettavia suoria tukia. Suorat tuet 

ovat eräänlaista tulotukea, jolla turvataan viljelijöiden kohtuullinen tulotaso. Suoran tuen 
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määrässä on eroja jäsenmaiden välillä. Tukien käyttöönoton yhteydessä tukitaso määräy-

tyi historiaan perustuvan satotason perusteella, sillä suorien tukien oli tarkoitus kompen-

soida viljelijöiden tulonmenetyksiä. 

Meneillään olevan CAP-kauden tukitasoihin tuli etenkin periaatteellisesti merkittävä 

muutos, jossa tukijakaumaa tasoitettiin poliittisella päätöksellä ensimmäistä kertaa suo-

rien tukien olemassaolon aikana. Kuvassa 2 on esitetty suorien tukien jakautuminen jä-

senmaiden välillä vuonna 2017. Ohjelmakaudella 2014-2020 Euroopan unionissa makse-

taan suoraa tukea keskimäärin 278 € hehtaaria kohden. Suomessa vastaava tukitaso on 

hieman Euroopan keskiarvoa matalampi 230 €/ha. Tukijakauman tasaantuminen näkyy 

konkreettisemmin Baltian maiden tukien selkeänä nousuna.  

 

 

Kuva 2. Tukien jakautuminen jäsenmaiden välillä, EU27. (Lähde: Euroopan komissio 

2016.) 

Maatalouspolitiikan kehitystä voidaan tarkastella useilla eri mittarilla. Euromääräisen 

budjettitarkastelun lisäksi on olemassa yleisesti hyväksyttyjä ja vertailukelpoisia estimaat-

teja, jotka kuvaavat tukipolitiikan rakennetta ja sen kehitystä.  

OECD:n vuosittain päivittämien PSE-luku (Producer Support Estimate) kuvaa tukien pro-

sentuaalista osuutta koko tuotannon arvosta. PSE-luvun muodostumiseen vaikuttavat 

politiikkamuutosten lisäksi myös maataloustuotannon määrässä ja hinnoissa tapahtuvat 

muutokset.  PSE-laskelmien perusteella vuoden 2014 CAP-uudistus ei tuonut maatalous-

politiikkaan rakenteellisia muutoksia (kuva 3).  
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Pitkällä aikavälillä tuen osuus EU:n maatalouden kokonaistuotoista on laskenut selvästi. 

Suurin muutos ajoittuu vuodelle 2007, jolloin EU:n maatalouspolitiikan suorat tuet irro-

tettiin tuotannosta. Voimaan tulleen uudistuksen todellinen vaikutus PSE-lukuun on kui-

tenkin epäselvä, koska samaan ajankohtaan osui myös maataloustuotteiden voimakas 

hintojen nousu. 

 

Kuva 3.  EU:n PSE-luvun kehittyminen vuosina 1986-2015. (Lähde: OECD 2016.) 

Toinen yleisesti käytetty indikaattori on NPC-luku (Producer Nominal Protection Coeffi-

cient), joka kuvaa tuottajan kotimarkkinoilta saaman hinnan ja maailmanmarkkinahin-

nan välistä laskennallista suhdetta. Hintaero muodostuu markkinoita vääristävistä toi-

menpiteistä, kuten rajasuojasta, hintatuesta ja tuotannon rajoituskeinoista. Kun NPC-lu-

vun arvo on suurempi kuin 1, sisämarkkinoiden tuottajahinnat on politiikkatoimenpitei-

den avulla nostettu maailmanmarkkinahintojen yläpuolelle. 

EU:n NPC-luku on laskenut politiikkauudistusten myötä. Vuoden 2014 politiikkauudis-

tuksella ei ollut vaikutusta NPC-lukuun, vaan se säilyi edellisvuosien tasolla (kuva 4).  
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Kuva 4. EU:n NPC-luvun kehittyminen vuosina 1986-2015. (OECD 2016.) 

Korkeimmillaan EU:n NPC-luku on ollut 1980-luvulla, jolloin EU:n tuottajahinnat olivat 

jopa 80 % maailmanmarkkinahintojen yläpuolella. Politiikkauudistukset 1990-luvulla ja 

2000-luvun alussa tasasivat suhdelukua. Vuonna 2007 CAP:n terveystarkastusta koskevan 

aloitteen kanssa samanaikaisesti tapahtunut maailmanmarkkinahintojen nousu laski 

NPC-luvun lähelle 1:ä, jossa se on pysynyt myös vuoden 2014 uudistuksen jälkeen. 

CAP:n viherryttäminen 

CAP 2014 -uudistuksella oli budjettiin liittyvien tavoitteiden lisäksi myös muita tärkeitä 

tavoitteita. Yksi keskeisimmistä oli CAP:n viherryttäminen, jonka tavoitteena oli yhä sel-

vemmin julkishyödykkeiden tuotantoon ja objektiivisiin kriteereihin perustuva poli-

tiikka. Kunnianhimoiset tavoitteet kuitenkin vesittyivät valmistelun edetessä. Viherryttä-

mistä pidetään uudistuksen tavoitteista heikoimmin toteutuneena (ks. esim. Bureau & 

Mahé 2015 ja Westhoek ym. 2012).  

Viherryttämisen täysipainoinen toteutuminen kaatui pääasiassa eri intressiryhmien väli-

siin näkemyseroihin. Viljelijäorganisaatiot olivat enimmäkseen uudistuksia vastaan ja nä-

kivät viherryttämistoimenpiteet uusina lisärajoituksina, jotka nostaisivat tuotantokustan-

nuksia. Viherryttämistoimenpiteiden vastustajat kokivat myös, että tietyt toimenpiteet 

kasvattaisivat byrokratian määrää. Lisäksi politiikan toimeenpanon ja seurannan kustan-

nuksia kritisoitiin. 

Suorat tukien yksi ongelma on ollut, että ne ovat ohjanneet viljelykiertojen yksinkertais-

tamiseen. Viherryttämisessä mukana oleva kasvinvuorotukseen kannustava tuki vastaa 

tähän osaltaan tähän ongelmaan. Pääosin uudistuksessa tyydyttiin kuitenkin vahvista-

maan aikaisemman ohjelmakauden tukiehtoja sekä täyttämään luonnonvarojen kestä-

vään käyttöön liittyviä vaatimuksia. Viherryttämistoimissa ei kyetty ottamaan riittävästi 

huomioon toimenpiteiden täytäntöönpanoa, toimenpiteiden noudattamisen hankaluutta 
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ja maksujen seurantaa. Lisäksi viljelijöiden velvoitteiden varsinaisten ympäristövaikutus-

ten mittaamista ei ole otettu huomioon. 

Syitä CAP:n viherryttämisessä epäonnistumiseen on esitetty useita. Lähtökohtaisesti 

maatalouskomissaari Ciolosin esitykset CAP:n viherryttämisestä eivät olleet riittävän 

kunnianhimoisia (Erjavec ym. 2015). Kunnianhimon puutetta on selitetty muun muassa 

rajallisella sitoutumisella viherryttämiseen ja komissaarin sekä hänen kabinettinsa koke-

mattomuudella. Välttääkseen konfliktit ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin 

kanssa jo ensimmäinen esitys tehtiin kompromissiksi. Viljelijäorganisaatiot kritisoivat 

velvoitteita viherryttämisalaan, ympäristöjärjestöt olivat pettyneitä rajalliseen kunnianhi-

moon, ekonomistit kritisoivat ehdotuksen tehottomia instrumentteja ja neuvoston mie-

lestä ehdotus aiheuttaa lisää byrokratiaa (Hart ym. 2015).  

Toinen merkittävä tekijä CAP:n viherryttämisyrityksen epäonnistumiseen oli Euroopan 

parlamentin rooli politiikan suunnittelussa. Euroopan parlamentissa maatalouden etu-

järjestöillä on ministerineuvoston päätöksentekoon verrattuna suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa päätöksentekoon koko prosessin ajan. Euroopan parlamentissa viljelijöiden in-

tressit ovat vahvemmin esillä verrattuna esimerkiksi ympäristöjärjestöihin. Lisäksi minis-

terineuvosto päätyi samoille linjoille parlamentin kanssa, jolloin komission selvästi kun-

nianhimoisempien tavoitteiden vieminen läpi muuttui mahdottomaksi.  

Politiikan viherryttämisen vesittymiseen vaikutti myös ruokakriisin aiheuttama ruuan 

hinnannousu. Hinnannousun seurauksena syntynyt huoli globaalista ruokaturvasta antoi 

aseet poliittiselle argumentoinnille, jonka mukaan ympäristömääräykset rajoittaisivat 

maataloustuotantoa ja johtaisivat ruuan hinnan nousuun sekä Euroopan ruokaturvan 

heikkenemiseen. (Swinnen 2015.)  

Politiikan viherryttämisen vesittymiseen vaikutti myös vuosien 2007-2008 ruokakriisin 

aiheuttama ruuan hinnannousu. Hinnannousun seurauksena syntynyt huoli globaalista 

ruokaturvasta antoi aseet poliittiselle argumentoinnille, jonka mukaan ympäristömää-

räykset rajoittaisivat maataloustuotantoa ja johtaisi ruuan hinnan nousuun sekä Euroo-

pan ruokaturvan heikkenemiseen. (Swinnen 2015.)  

Muita vaikutuksia 

Ennen vuoden 2014 CAP-uudistusta EU oli laajentunut ja EU:n maatalouden rakenteen 

monimuotoisuus oli lisääntynyt huomattavasti. CAP 2014 -uudistuksessa jäsenmaille an-

nettiin ennennäkemättömän paljon joustavuutta (Matthews 2015). Käytännössä jousta-

vuuden lisääntymisellä tavoiteltiin eri olosuhteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvaa 

politiikkaa (Buckwell 2015). Tavoitteena on ottaa paremmin huomioon paikalliset tarpeet 

ja olosuhteet (Bureau & Mahé 2015). Toisaalta lisääntynyt joustavuus saattaa heikentää 

edellytyksiä joidenkin politiikkauudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. 

Tämä huoli koskee erityisesti viherryttämistä ja tukien irrottamista tuotannosta, sillä li-

sääntynyt joustavuus voi aiheuttaa myös tuotantoon sidottujen tukien määrän kasvua 

sekä viherryttämistoimenpiteiden minimointia. 
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Ruuan hinnan vaihtelulla on oma vaikutuksesta politiikan suunnittelussa. Ruuan hinnan-

nousulla oli vaikutusta siinä, minkälaiseksi viherryttämiselle asetetut tavoitteet lopulta 

muodostuivat. Maataloustuotteiden tarjonnan turvaaminen nousi julkishyödykkeiden 

tuotannon edistämistä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Toisaalta ruuan hinnannousu oli ra-

hoituskehysneuvotteluissa keskeinen peruste CAP:n budjetin koosta päätettäessä. Tämän 

lisäksi ruuan hinnannousu aiheutti paineita myös markkinoiden toiminnan uudelleen 

säätelyyn (Swinnen 2015).  

Markkinoiden toimivuuden näkökulmasta CAP-uudistuksen lopputulos on ristiriitainen 

(Anania & Pupo d’Andrea 2015). Olemassa olevia markkinainterventioita ei juuri pu-

rettu, tuotantoon sidottujen tukien määrä lisääntyi ja kilpailulainsäädäntöä muutettiin si-

ten, että tuottajilla on mahdollisuus rajoittaa tarjontaa. 

Uudistuksen vaikutukset maan hintaan määräytyvät sen mukaan, miten politiikan yksi-

tyiskohdat otetaan käyttöön ja avainasemassa on se, miten tukioikeudet määräytyvät. Jos 

tukioikeudet pysyvät edellisen kauden tasolla, maan hinnan oletetaan laskevat useim-

missa jäsenmaissa. Jos taas tukioikeudet määräytyvät uudistuksen jälkeisen maankäytön 

mukaan, useissa jäsenmaissa maan hinta nousee. Voimakkainta maan hinnannousu on 

maissa, joissa ennen uudistusta oli runsaasti maa-alueita tukijärjestelmän ulkopuolella. 

(Ciaian ym 2014.) 

3 Uudistus pitkän aikavälin kehityksessä 

Vuoden 2014 CAP-uudistus ei tuonut politiikan kokonaisuuteen suuria rakenteellisia 

muutoksia. Tämä korostuu etenkin, kun tarkastellaan politiikan vaikutuksia markkinoi-

den toimintaan ja toimintaympäristöön. Suorien tukien tukijakauman tasoittaminen ja 

toisaalta uutena elementtinä CAP:iin tuotu viherryttäminen ovat periaatteellisella tasolla 

merkittäviä. Käytännössä niiden maatalouspolitiikan rakennetta uudistava vaikutus on 

pieni.  

Viimeisin merkittävä rakenteellinen uudistus päätettiin vuonna 2003, jolloin luovuttiin 

tuotantoon sidotuista tuista kokonaan. Lopullisesti tämä toteutui viimeistään vuoden 

2007 alusta, jolloin kaikissa EU:n jäsenmaissa oli siirrytty alueelliseen tai kansalliseen ti-

latukijärjestelmään (ks. esim. Swinnen 2015). 

CAP:n synty ja kehitys 1960-1991 

CAP:n pitkän historian aikana toimintaympäristö on muuttunut, mutta se toteuttaa edel-

leen Rooman sopimuksessa määriteltyä viittä tavoitetta (European Economic Commu-

nity 1957). Ne ovat:  

1. Maatalouden tuottavuuden parantaminen tukemalla teknologista kehitystä ja 

turvaamalla maataloustuotannon kehittyminen sekä optimaalinen resurssien 

käyttö 
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2. Maatalousväestön elämänlaadun turvaaminen tulotasoa nostamalla 

3. Markkinoiden vakaus 

4. Tuotteiden saatavuus 

5. Kuluttajahintojen kohtuullisuus 

CAP:n kolme pilaria esiteltiin Stresan konferenssissa vuonna 1958. Ensimmäinen perus-

pilari CAP:n synnyssä oli yhteiset markkinat, jotka mahdollistivat EU:n alueella tuotettu-

jen tuotteiden vapaan liikkuvuuden jäsenmaiden välillä. Toisena pilarina oli yhteisöpre-

ferenssi, joka muodosti sisämarkkinoiden kaupalle etulyöntiaseman verrattuna vientiin 

kolmansiin maihin. Kolmantena pilarina on taloudellinen solidaarisuus, joka tarjoaa ta-

loudellisen rakenteen, joka jakaa CAP:n kustannukset jäsenmaiden välillä.  

CAP oli syntyessään merkittävin osa EU:n budjettia. Hintatuen avulla EU:n markkina-

hintoja pidettiin keinotekoisesti maailmanmarkkinoiden hintatasoa korkeampana. Hin-

tatuki yhdessä interventiojärjestelmän kanssa johti 1970-80-luvuilla tuotannon voimak-

kaaseen kasvuun. Samaan aikaan CAP:n budjetti kasvoi räjähdysmäisesti, sillä harjoite-

lulla politiikalla CAP:n budjetti oli sidoksissa tuotannon määrään. Tilanteeseen herättiin 

1980-luvun alussa, jolloin otettiin käyttöön ohjeisto, jonka tavoitteena oli rajoittaa CAP-

budjetin kasvua (ks. esim. Ackrill ym. 2008).  

CAP:n historian alkuvaiheiden hyvinvointivaikutuksia on esitetty kuvioissa 5 ja 6. Ku-

vassa 5 pw on maailmanmarkkinahinta ja ptavoite alin mahdollinen tuontihinta, joka saavu-

tetaan suojaamalla sisämarkkinat tuontitulleilla. Tavoitehinta on hallinnollisesti asetettu 

kiinteä hinta ja tullin suuruus määräytyy maailmanmarkkinahinnan ja tavoitehinnan vä-

lisenä erotuksena. Alue a kuvaa tuontitullista EU:lle kertyviä tuloja. 

Interventiohinnalla pinterventio tarkoitetaan hallinnollisesti määriteltyä hintaa, jolla EU si-

toutui ostamaan markkinoille ylijäämäksi tulevat maataloustuotteet julkisiin varastoihin. 

Samalla interventiohinta oli alin mahdollinen viljelijän saama hinta markkinoilta. Inter-

ventiohinnassa kysyntä on täysin joustavaa ja tukea maksetaan tarvittaessa rajattomasti. 

EU:n jäsenmaat aloittivat maataloustuotteiden ostot interventiovarastoihin, jos sisämark-

kinahinta uhkasi painua interventiohinnan alapuolelle.  

Hintatuen sekä teknologisen kehityksen mahdollistaneen tuottavuuden kasvun seurauk-

sena maataloustuotteiden tarjonta kasvoi EU:ssa nopeasti. Vuoteen 1980 mennessä EU 

oli muuttunut maataloustuotteiden nettotuojasta niiden nettoviejäksi. Kuviossa 5 tämä 

kehitys näkyy tarjontakäyrän siirtymisenä oikealle lähtötilanteesta SEU0 tilanteeseen SEU2. 

Samalla tuontitulleista muodostuneet tulot (alue a) muuttuivat vientituista aiheutuneiksi 

kustannuksiksi (alue b).  

Vientituen taso muodostui interventiohinnan ja maailmanmarkkinahinnan välisen ero-

tuksen pohjalta. EU:n tuottajille taattiin kaikesta tuotannosta vähintään interventiohin-

nan tasoinen hinta, mutta sisämarkkinoiden ulkopuolelle myydystä tuotannosta saatiin 

selvästi matalampi maailmanmarkkinahinta. Tämä hintojen välinen erotus korvattiin 

tuottajille maatalouspolitiikan seurauksena. 
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Kuva 4. CAP:n kehitys 1960-1980. 

Hintatuesta aiheutuu budjettikustannuksia riippumatta siitä, onko sisämarkkinoilla yli- 

vai alituotantoa. Ylituotannon kasvaessa interventiohinnasta, interventiovarastoista ja 

vientituesta aiheutuvat kustannukset kuitenkin kasvavat. Tuotannon kasvu 1970-80-lu-

vulla aiheutti EU:lle merkittäviä budjettipaineita.  

Maataloustuotteiden tarjonnan kasvaessa voimakkaasti EU:sta tuli 1980-luvulla merkit-

tävä maataloustuotteiden viejä. Vientituen avulla kasvanut maataloustuotteiden vienti li-

säsi maailmanmarkkinoiden tarjontaan ja johti hintojen laskuun. Samaan aikaan EU:n 

sisämarkkinoiden interventiohintaa nostettiin ja tavoitehinta pidettiin ennallaan. Vien-

nin määrän sekä interventiohinnan ja maailmanmarkkinahinnan välisen hintaeron kasvu 

johtivat siihen, että vientituesta aiheutuneet kustannukset (alue c) nousivat merkittävästi 

(kuva 6). 

 

 

 

P 

Q 

vienti

-tuki 

vaihtuva 

tuontitulli 

ptavoite 

pinterventio 

pw b 

DEU SEU0 SEU1 SEU2 

a 



 

16 

 
Kuva 5. CAP:n kehitys 1980-1991 

Maailmankaupan vapauttaminen 

Budjettimenojen kasvusta ja EU:n laajentumisesta seuranneiden paineiden lisäksi myös 

kansainvälinen toimintaympäristö muuttui. Maailmankaupan vapauttamiseen tähdän-

neiden GATT1-neuvotteluiden (General Agreement on Tariffs and Trade) Uruguayn 

kierroksella sovittiin kansallisten tukien kohdentamisesta aiempaa enemmän tukitoimiin, 

jotka eivät ole sidoksissa tuotannon määrään. Sopimus piti sisällään leikkaukset sellaisiin 

tukiin, joilla katsotaan olevan kauppaa vääristäviä vaikutuksia (ks. esim. El-Agraa 2004). 

EU:n maatalouspolitiikan kannalta tämä tarkoitti sitä, että CAP-uudistuksen tulisi vastata 

sekä kauppapoliittisiin että budjettiin liittyviin uudistuspaineisiin samanaikaisesti 

 

Kauppaa vääristäviä toimenpiteitä kutsutaan WTO-sopimuksissa Amber Box -politiikka-

toimiksi. Esimerkiksi hintatuki on Amber Box -toimenpide. Muut vähemmän kauppaa 

vääristävät politiikkatoimet ryhmiteltiin joko Blue- tai Green Box -politiikkatoimiksi. 

Green Box -politiikkatoimet on luokiteltu vähiten kauppaa vahingoittaviksi. Tällaisia toi-

menpiteitä ovat tuet, jotka eivät olet sidoksissa tuotannon määrään tai tuotteesta makset-

tavaan hintaan. Blue Box -toimenpiteet ovat osittain tuotannosta irrotettuja ja perustuvat 

esimerkiksi kiinteään pinta-alaan tai viitesatoon. Toimenpiteisiin voi liittyä myös rajoi-

tukset tukien määrässä ja/tai toimenpiteet on suunniteltu rajoittamaan tuotantoa.  

 

                                                      
1 nykyään Word Trade Organization WTO 
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Politiikkatoimien luokittelu Amber-, Blue- ja Green Box -toimenpiteiksi mahdollisti 

maataloustukien käytön myös kaupan vapauttamiseen tähtäävässä ilmapiirissä. Yh-

teiseksi tavoitteeksi muodostui, että Amber Box -toimenpiteistä pyritään pääsemään ko-

konaan eroon ja tilalle otetaan käyttöön Blue- ja Green Box -toimenpiteitä.  

 

Uruguayn kierroksella kyettiin painostamaan Euroopan unioni allekirjoittamaan sopi-

mus, joka vaati CAP:n rakenteellista uudistusta. Keskeinen muutos oli vientitukien rajoit-

taminen. Vientitukien rajoittamisella estettiin yksittäisen maan tai alueen mahdollisuudet 

kasvattaa osuuttaan maailman viennistä luonnollista osuuttaan suuremmaksi vientitu-

kien avulla. Muut kauppaan liittyvät haasteet ratkaistiin kehittämällä suorien tukien jär-

jestelmä, jossa suoria tukia maksetaan hehtaariperusteisesti. Tuen suuruus määräytyi ai-

kaisemman satotason perusteella.  

CAP:n rakenteellinen uudistaminen 

Vuonna 1992 toimeenpantu MacSharry-uudistus on ensimmäinen todellinen perusra-

kenteita muuttanut maatalouspoliittinen uudistus. Sisäisten budjettipaineiden lisäksi sen 

toteuttamiseen vaikuttivat merkittävästi juuri kauppaneuvotteluista syntyneet paineet.  

 

MacSharry-uudistuksessa laskettiin sekä tavoite- että interventiohintoja (kuvio 7). Hal-

linnollisten hintojen lasku tarkoitti samalla sitä, että tuontitullien taso laski selvästi. Tuot-

tajien kohtaama hintojen lasku kompensoitiin ottamalla käyttöön suorat tuet, joiden suu-

ruus taas oli sidottu viljelykasveihin. Tukitasoissa oli eroja eri kasvien välillä. Tuki oli heh-

taariperusteinen ja tuen taso määriteltiin aikaisempien vuosien satotasojen perusteella. 

Samalla MacSharry-uudistuksessa otettiin käyttöön kesannointivelvoite, jonka avulla kas-

vavaa ylituotantoa voitiin hallita.  

 

Kesannointivelvoite edellytti, että yli 30 hehtaarin tilojen piti kesannoida 15 % peltopinta-

alastaan saadakseen hehtaarikohtaiset suorat tuet. Kesannointivelvoite siirsi tarjonta-

käyrää hieman. Reformin seurauksena vientitukien kustannukset laskivat ja ylituotanto 

pieneni. Kuluttajat hyötyivät hintojen laskusta (kuvio 8).  
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Kuva 6. CAP-uudistukset 1992 ja 2000 

  

 
Kuva 7. CAP MacSharry-uudistuksen jälkeen 

CAP:n uudet tukimuodot eivät kuitenkaan täyttäneet Green Box -kriteerejä. Yhdysvallat 

oli samassa tilanteessa oman tukipolitiikkansa kanssa. EU ja Yhdysvallat tapasivat kah-

denvälisissä neuvotteluissa marraskuussa 1992. Tässä tapaamisessa päätettiin jättää Am-

ber ja Green Boxin määritelmät ennalleen, mutta samalla luoda niiden rinnalle uusi Blue 
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Box. Näin EU:n ja Yhdysvaltojen tekemät politiikkamuutokset pääsivät kauppaa vääris-

tävien haitallisten tukitoimien luokasta uuteen Blue Box -luokkaan, joka määriteltiin ole-

massa olevien politiikkatoimien mukaan (ks. esim. Josling 2008).  

Agenda 2000 -uudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 1997 ja se oli jatkoa Uruguayn 

kierroksella sovituista toimista. Vaikka Agenda 2000 -uudistuksen keskeisimmät politiik-

kamuutokset eivät liittyneetkään kauppaneuvotteluista tulleisiin paineisiin, se vastasi kui-

tenkin kauppaneuvotteluiden asettamiin vaatimuksiin (ks. esim. Swinnen 2015).  

Agenda 2000 -uudistuksen yhteydessä luotiin pilari II, jonka ansioista EU:lla oli mahdol-

lisuus kohdistaa resursseja entistä enemmän Green Box -politiikkatoimenpiteisiin. Uu-

distuksen tavoitteina oli jatkaa tuotantosidonnaisten tukien vähentämistä ja niiden kom-

pensoimista suorilla tuilla.  

CAP:n II. pilari rahoitettiin osittain modulaation kautta. Modulaatio tarkoittaa sitä, että 

I. pilariin jääneiden maatalouden markkinatoimenpiteiden rahoitusta pienennettiin ja 

varat siirrettiin II. pilarin alla toimeenpantujen maaseudun kehittämiseen tähtäävien toi-

menpiteiden rahoittamiseen (kuva 9). Toinen pilari toi tullessaan monivaikutteisen maa-

talouden ja mahdollisti investoinnit muun muassa yritystoimintaan ja henkilöresurssei-

hin sekä epäsuotuisten alueiden tukemisen. Samalla CAP:n kokonaiskustannukset kui-

tenkin nousivat.  

 

 
Kuva 8. CAP Agenda 2000 -uudistuksen jälkeen 

Vuonna 2002 EU:n maatalouskomissaari Franz Fischler esitti merkittäviä muutoksia 

CAP:iin. Fischlerin ehdotuksessa hehtaariperusteiset suorat tuet olisi korvattu tuotan-

nosta irrotettavilla tilatuilla, joilla olisi vain vähän tai ei lainkaan kauppaa vääristäviä vai-
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kutuksia. Ehdotuksessa tilatuki ei edellyttänyt pitämään yllä tiettyä tuotannon tasoa. Li-

säksi tilatuen saamisen edellytyksenä oli sarja ympäristötoimenpiteitä, joita uudistuksessa 

kutsuttiin täydentäviksi ehdoiksi.  

Komissaarin esitys ei toteutunut sellaisenaan, sillä osa jäsenmaista oli huolissaan uudis-

tuksen vaikutuksista. Tämän seurauksena suora tuki säilyi käytännössä entisellään, sitä 

leikattiin ja leikattu osuus siirrettiin modulaation kautta pilariin kaksi. Samalla jäsenmaat 

sitoutuivat siihen, että tilatuki otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2007 alussa.  

Merkittävin muutos vuonna 2003 päätetyssä CAP-uudistuksessa oli, että valtaosa suorista 

tuista irrotettiin kokonaan tuotannosta. Tavoitteena oli ohjata viljelijöitä reagoimaan her-

kemmin markkinoilta tulevaan informaatioon sekä tehdä suurista maatalouteen kohdis-

tuvista tulonsiirroista kansainvälisesti hyväksyttävämpiä. 

Tuotannosta irrotettujen suorien tukien tavoitteena on taata tuottajille perustulotaso 

markkinatilanteen muutoksista riippumatta. Tuen saamisen edellytyksenä on ympäris-

töön sekä eläin- ja kasviterveyteen liittyvien standardien noudattaminen.  

Tukien saaminen ei edellytä varsinaista tuotantoa. Oikeus tukeen syntyy, kun viljelijä 

omistaa tai vuokraa tukeen oikeutettuja peltohehtaareita. Viljelijän on kuitenkin pidet-

tävä maa hyvässä viljelyskunnossa. Tuki keskittyy siis pitämään maatalouden tuotantore-

surssit sektorilla, mutta jättää tuotannon ohjauksen markkinoilta tulevien signaalien va-

raan (kuvio 10). 

 

 

 
Kuva 9. CAP Fischler-uudistuksen jälkeen vuonna 2007 
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Vuonna 2007 päätettiin CAP:n terveystarkastuksesta, joka voimisti ennestään tukien ir-

rottamista tuotannosta. Vuonna 2003 tehdyn sopimuksen mukaan jäsenmaat saivat säi-

lyttää joitain eläin- tai hehtaarikohtaisia tukia. Uuden sopimuksen mukaan tuotantoon 

sidottuja tukia voisi vuoden 2013 jälkeen maksaa enää yksittäistapauksissa. Samalla tu-

kien pakollista modulaatiota päätettiin nostaa vaiheittain. Modulaatiolla kerätyt varat 

käytettiin maaseudun kehittämisohjelman rahoittamiseen (ks. esim. Swinnen 2008).  

 

CAP:n terveystarkastuksen tavoitteena oli viedä loppuun vuonna 2003 aloitettu uudistus 

ja tehdä hienosäätöä vuosille 2009-2013. Terveystarkastuksessa ei muutettu jäsenmaiden 

hehtaarikohtaisia tukitasoja. Sen sijaan tehtiin merkittäviä päätöksiä markkinoiden hal-

lintaan liittyen. Kesannointivelvoite poistettiin, vahvistettiin vaiheittainen maitokiinti-

öistä luopuminen ja päätettiin sen aikataulusta. Lisäksi rajoitettiin interventiovarastojen 

käyttöä. Jäsenmaille annettiin lisää joustavuutta suorien tukien kohdentamisessa. Ter-

veystarkastuksen pääsaavutukset olivat lisäaskeleiden ottaminen kohti kokonaan tuotan-

nosta irrotettua tukijärjestelmää, lisämodulaatio, muutokset täydentävissä ehdoissa sekä 

joustavuuden lisääminen politiikan toimeenpanossa eri jäsenvaltioissa.  

CAP vuoden 2014 uudistuksen jälkeen 

Maatalouspolitiikan vuonna 1992 alkaneen uudistusketjun keskeinen tavoite oli maata-

louden markkinasuuntautuneisuuden kasvattaminen. Samalla tukijärjestelmästä halut-

tiin toisaalta muodostaa maatalouden tulot turvaava turvaverkko ja toisaalta vähentää 

maatalouden tuottamaa ympäristökuormitusta sekä kannustaa positiivisten ympäristöte-

kijöiden tuottamiseen. 

Hallinnollisista hinnoista luopuminen vapautti maataloustuotteiden hinnanmuodostuk-

sen markkinoille. Toimivilla markkinoilla hinta reagoi kysynnän ja tarjonnan suhteessa 

tapahtuviin muutoksiin. Hintataso määräytyy markkinoilla ja tuotannossa reagoidaan eri 

tuotteiden välisissä hintasuhteissa tapahtuviin muutoksiin. 

Maataloustuotteiden rajasuojan lasku sekä interventiojärjestelmästä ja vientituista luopu-

minen johtivat siihen, että maataloustuotteiden markkinahinnat EU:n sisämarkkinoilla 

muodostuivat aikaisempaa enemmän kansainvälisten markkinoiden vaikutusten kautta.  

Sisämarkkinoiden kokonaistarjonnan muodostivat EU:n oma tuotanto ja tuonti. Vastaa-

vasti EU:n maataloustuotteiden kokonaiskysyntä muodostui sisämarkkinoiden kysynnän 

ja vientikysynnän yhteismäärästä. Muutokset alkoivat vaikuttaa täysimääräisesti 2000-lu-

vun loppupuolella. Lopulta vuosien 2007-2008 ruokakriisi siirsi maataloustuotteiden 

markkinat ryminällä politiikkaohjauksen jälkeiseen aikaan. 

Tilatukijärjestelmään siirtymisen ja interventiojärjestelmästä luomisen jälkeen maatalou-

den kohtaamat hintavaihtelut lisääntyivät. Markkinoilla reagoitiin satovuoden aikaisiin 

signaaleihin voimakkaasti, vaikka kysynnän ja tarjonnan muutokset olivat todellisuu-

dessa suhteellisen pieniä. Pitkällä aikavälillä hintamuutosten nopeus kasvaa ja samalla nii-

den vaihteluväli pienenee (kuva 11).  
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Aikaisemmin hinnanalennuskorvauksena luotu suoran tuen järjestelmän oikeutus haet-

tiin siitä, että se muodosti turvaverkon markkinahintojen vaihtelusta aiheutuneita tulon-

menetyksiä vastaan. Tämä peruste nousi keskiöön vuoden 2014 uudistuksen valmistelun 

alkuvaiheessa, kun maataloustuotteiden hinnat olivat korkealla.  

 

 
Kuva 10. Markkinoiden sopeutuminen hintavaihteluihin 

Viherryttämisellä on vuoden 2014 uudistuksen toimenpiteistä merkittävin potentiaalinen 

markkinavaikutus. Viherryttämisen viljelykiertoon ja kasvilajien lukumääriin liittyvien 

vaatimusten seurauksena eri tuotantokasvien suhteelliset tuotantoalat muuttuvat. Myös 

tuotannossa olevan maatalousmaan määrä pienenee. Tämä kääntää markkinoiden tar-

jontakäyrää oikealle. Tarjonta muuttuu jäykemmäksi, koska tuotannossa ei viherryttämi-

sestä seuraavien rajoitteiden seurauksena pystytä vastaamaan hinnoissa tapahtuviin muu-

toksiin yhtä joustavasti aikaisempaan tilanteeseen verrattuna (kuva 12).  
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Kuva 11. Viherryttämisen markkinavaikutukset 

Yllä tehty tarkastelu osoittaa, että CAP on pystynyt reagoimaan toimintaympäristön 

muutoksiin vasta viiveellä. Vuoden 1992 uudistuksen aloitettiin viime hetkellä sekä ul-

koisten että sisäisten paineiden noustua riittävän suuriksi. Vuoden 2014 uudistuksessa 

maatalouspolitiikkaan ei ole kohdistunut sellaisia paineita, jotka olisivat pakottaneet uu-

distamaan.  
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4 Johtopäätökset 

Suhteessa CAP 2014 -uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin lopputulos jäi vaatimatto-

maksi. Syitä politiikkauudistuksen vesittymiseen on useita. EU:n budjettikehysneuvotte-

luissa kehykseen ei tullut suuria muutoksia, joten voimakkailta leikkauspaineilta vältyt-

tiin. Tämän seurauksena myös CAP:n budjetti pysyi käytännössä ennallaan. 

Uudistukseen liittyi kaksi periaatteellisesti merkittävää muutosta. Suorien tukien ja-

kaumaa jäsenmaiden välillä tasoitettiin ensimmäistä kertaa. Toinen merkittävä uudistus 

oli viherryttämisen tuominen politiikan keskeiseksi elementiksi. Näin maatalouden rooli 

julkishyödykkeiden tuottajana tuotiin osaksi CAP:a aivan uudella tavalla. 

Seuraava CAP:n politiikkauudistus on edessä vuonna 2021. Maatalouden ja politiikan toi-

mintaympäristö on muuttunut nopeasti. Politiikan kyky reagoida kiihtyvään muutos-

vauhtiin on osoittautunut puutteelliseksi. Kaksi edellistä CAP-uudistusta ovat olleet luon-

teeltaan enemmän säilyttäviä kuin uudistavia. Mitä pidempään uudistuksia lykätään, sitä 

suuremmat rakenteelliset muutokset vaaditaan samalla kertaa. 

Yksi keskeinen maatalouspolitiikan rakenteelliseen uudistamiseen liittyvä kysymys ovat 

suorat tuet ja niiden rooli politiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Vuoden 2014 uudistuk-

seen valmistauduttaessa suoria tukia perusteltiin sillä, että ne muodostavat maatalouden 

tulot turvaavan mekanismin markkinahäiriöiden varalta. Maatalouden tuottajahintojen 

laskun jälkeen suora tuki on kuitenkin koettu riittämättömäksi välineeksi tasoittamaan 

äkillisiä tulomenetyksiä. 

Kiristyvä kilpailu julkisesta rahasta heijastuu myös EU:n budjettiin. EU:ssa suuret yhteis-

kunnalliset kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjunta ja pakolaisvirrat, synnyttävät 

yhä kasvavaa kilpailua julkisesta rahasta eri politiikan lohkojen välille. Maatalouspolitii-

kan on jatkossa kyettävä uudistumaan aikaisempaa nopeammin, jotta politiikka pysyy 

yleisesti hyväksyttävänä. 

Tulevan uudistuksen lähtökohdaksi tulee asettaa selkeät koko unionia koskevat pitkän 

aikavälin tavoitteet. Politiikalle tulee asettaa selkeät tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi 

pitää luoda tehokkaat keinot. Lisäksi pitää määrittää minkä ajan kuluessa tavoitteet saa-

vutetaan. Nykyinen maatalouspolitiikka ei vastaa tähän asetelmaan. 

Maatalouspolitiikan uudistamiselle on luotava selkeät askelmerkit, jotka ulottuvat vähin-

tään vuoteen 2035. Pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava toimintaympäristön 

muutokset ja löydettävä sellaiset välineet, joilla muutoksiin pystytään nopeasti reagoi-

maan. Työ on aloitettava heti. 
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